


Przychodzą na świat lądując w ciepłych ramionach matki. 

Od początku otoczone bezwarunkową miłością. Wychowane w poczuciu bezpieczeństwa, 
wzajemnego zaufania i szacunku. Nie znające uprzedzeń, krzywdzących ocen, 

ograniczających norm społecznych.

Potem jednak dorastają - carte blanche wypełnia się życiowymi lekcjami i mnóstwem coraz to 
nowych pytań. Na Twoich oczach kształtuje się świadomy, dojrzały człowiek, któremu nie raz 

przyjdzie walczyć swoje prawa. 

- Mamo, a co to znaczy: wolność?

Być sobą.
Oddychać pełną piersią.

Kochać, bez wstydu.
Żyć wedle swoich zasad.

Mówić, bez strachu.

Wyrażać siebie. Bez granic.

Spójrz. To mój sen o wolności.



Looks by Luks pragnie dla naszych pociech beztroskiego uśmiechu, swobody tworzenia, 
wyrażania swoich uczuć, myśli. Nieograniczonej kreatywności, szczerej radości i bezbrzeżnej 
miłości. Wolność. Wszystko to, i wiele więcej, zawiera się w tym pięknym słowie. Najlepsze, 
co możemy zrobić, to oswajać dzieci z tym pojęciem - subtelnie, umiejętnie, i z wyczuciem - 

aby potrafiły ten stan nazwać, dążyć do niego i wreszcie z dumą powiedzieć: 
tak, jestem wolnym człowiekiem. 

Najnowsza kolekcja na sezon wiosna-lato 2021 Liberté zaprasza Ciebie i Twoje dziecko do refleksji nad 
kwestią wolności, za przykład podając niezwykłą Fridę Kahlo. Jej twórczość i historia życia to opowieść 
o odwadze, przezwyciężaniu słabości, pokonywaniu barier oraz nadziei i miłości. Postać, która do dziś 
fascynuje i napawa inspiracją - czy nie takie osoby chcemy stawiać za wzór naszym dzieciom? Wybierz 

się z nami do ojczyzny artystki, która natchnęła nas do stworzenia czterech autorskich wzorów, 
symbolizujących otwarty umysł, swobodną miłość oraz szeroko pojętą wolność kobiet i sztuki. Bogactwo 
wibrujących kolorów oddaje meksykański kult barwy, pastelowe tony grzeją ciepłem swobodnej miłości, 

a linearne grafiki manifestują hart ducha i wewnętrzną siłę. 
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miłości, a linearne grafiki manifestują hart ducha i wewnętrzną siłę. 



projektu Anny Rudak, inspirowany kobiecymi piersiami symbolizującymi
bunt przeciw próbom zawłaszczenia kobiecych ciał..

Mis Tetas, Mis Labios

projektu Martyny Berger inspirowany zawsze otwartą, pełną barwnych myśli głową, 
która nie boi się wyrażać swoich poglądów i stanowiska.

Mente Aperta



projektu Karoliny Niedzielskiej,
inspirowany miłością we wszystkich

jej odcieniach, nieskrępowaną
 przez społeczne obyczaje.

Chcemy kochać bez granic,
w świecie,  gdzie tolerancja, akceptacja
wyborów i otwartość to codzienność.

Amor Puro

projektu Klaudii Mączka Rzewuskiej,
inspirowany wolnością słowa i wolnością

w sztuce przedstawioną jako linearny
portret niesamowitej Fridy Kahlo.

Jej nadludzka siła i głęboka wrażliwość
motywują nas do cieszenia się życiem,
wbrew wszelkim przeciwnościom losu.

So Free(dah)



Radośnie wykrzyczmy słynne słowa Fridy: “Viva la vida!”, które uważała za swoje ostatnie przesłanie. 
Niech żyje życie! Na własnej skórze poczujmy jak żyć naprawdę, wedle własnych zasad, na przekór 

trudnemu losowi, ciesząc się nieskrępowaną wolnością.

Razem cofnijmy się do epoki cudownie radosnych dzieci-kwiatów i w rytm grzechoczących
maracas zatańczmy nasz taniec wolności.

Looks by Luks od początku swojej działalności tworzy unikatowe nakrycia głowy, ręcznie wykonane 
turbany, opaski, a nawet gumki do włosów szyte z pozostałości materiałów. Od kilku sezonów w naszych 

kolekcjach dostępne są również kimona - dłuższe zwane Yukata oraz krótsze Haori, a także lniane rampersy 
dla najmłodszych. Produkty są tworzone w sposób komplementarny, tak aby pasowały do siebie i 

wzajemnie się uzupełniały. Wśród naszych nowości na nadchodzący sezon wiosna/lato 2021 znalazły się 
czapki rybackie Bucket Hat i czapki z daszkiem Camper Hat w tęczowy wzór - Amor Puro. 

Idealne zarówno dla chłopców jak i dziewczynek. 



Nasze produkty szyjemy w Polsce z materiałów ekologicznych
zgodnie z ideą slow fashion oraz zero waste.

Jako marka skupiamy się na tym, aby nasze produkty były wielofunkcyjne
i można było je nosić na wiele sposobów.

Część dochodu z kolekcji Liberté marka przekazuje na fundację Open Mind z Wrocławia,
która działa w myśl “świata bez barier”, wspierając lokalne rzemiosło

i współczesny design w celu pokazania, że kultura
i sztuka zmieniają nasze życie na lepsze.



Cała kolekcja dostępna jest na stronie www.looks-by-luks.pl
i w sklepie stacjonarnym- Atelier Luks & PopUp Store w Sopocie przy ul.Haffnera 42.

Śmiało, dołącz do nas.
Krzyknijmy głośno.
Niech nas usłyszą.

Liberté!
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